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Jelölésjegyzék, indexek 

Latin betűvel jelöltek: 
Pmax Maximális nyomás Bar 

Kst Robbanási nyomásemelkedés sebessége (Mpa/s)² 

MIE minimum gyújtási energia mJ 

 
 

Rövidítések: 
eHUF ezer forint  

n.u. nem használták  

n.a. nem értelmezhető a környezetben  

WWW World Wide Web  
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Idegen nyelvi összefoglaló 

 

 The Hungarian agricultural drying and storing facilities first national general 

development - based on the '60s US agricultural farmer site development program - 

started at the '70s. The outcome was 2200-2400 modern facilities established at the 

time. 

 Today 25-30 percent of all local sites - 550-750 facilities - even now are in use 

without any development. These technologies are aging, out of their lifespan and 

should be upgraded to keep up with the yearly 15 million tons of grain. 

The explosion safety is improving in the Hungarian agriculture field. Economically it 

is not possible to convert old facilities to new sites at once, it should take two or more 

steps. This study focuses on the solution on how to improve them and trying to reuse 

parts to modernize. This method helps improving old technology making it relevant to 

comply with current safety regulations. 
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1. Bevezetés 

 A magyar mezőgazdasági telepi technológia országos szintű fejlesztése az 1970-

es évektől kezdve valósult meg. Alapjait az 1960-as évek Amerikai Egyesült Államok 

farmer programja adta, ahol az állam teljesen kidolgozott telepi technológiai 

megoldásokat nyújtott az akkori farmerek számára. A szocialista blokk (KGST 

tagállamai) követve az USA-t, tanulmányi utak (többek között a magyar delegáció is 

tett amerikai bejárásokat) után meghirdették a magyar rendszerek kialakítását. Egy 

jelentős eltérésen kívül - magán gazdaság helyett a szervezeti (TSZ) fejlesztést 

preferálták - az irány és az akarat megegyezett. Ez a lendület megadta a magyar 

telepi technológiák nagyméretű elterjedését. A nagyüzemi telepi technológiák száma 

1980-85-ös évekre elérte a 2200 - 2400 darabszámos mennyiséget. 

 Fentieket alapvetően meghatározta az a körülmény, hogy amíg a szántóföldi 

növénytermelés gépeinek (traktorok, vetőgépek) elsősorban USA eredetű 

behozatalára volt kisebb léptékű lehetőség, addig a betakarítás utáni technológiák 

(post harvest) gépeit ilyen módon alig lehetett beszerezni. 

Ezen a területen lényegében fő lehetőség volt a fejlesztésekre az un. nyugati eredetű 

gépek klónjainak gyártásba vétele (Camapbell / B1-15, Collmann / Élgép,  Sirokkó). 

Fentiek lényegében eldöntötték a hazai szárítógépek gyártásának helyzetét. ilyen 

módon mintegy 1500-1800 telep létesült. Ezt egészítette ki mintegy 100 db orosz 

eredetű DSZP-32 szárító és ZSZM-50 magtisztító  Egyéb magtisztítót szinte 

kizárólagosan csak a KGST relációban a gyártásra szakosodott NDK-ból lehetett 

beszerezni. Úgy ahogy kontingensenként. 

 A magyar 1989-es rendszerváltozás után az 1991. évi XXV. törvény (röviden 

kárpótlási törvény) hatálybalépésével megkezdődik a termelő szövetkezetek és 

államigazgatások magánosítása, 
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1991. szeptember 26-án felbomlott a KGST, a magyar eszközbeszerzések előtt 

megnyílt a világpiac, nem szűkült le a KGST által biztosított berendezésekre (nyugati 

technológia beszerzése csak szigorúan ellenőrzött beszerzési folyamattal történhetett 

központi iránymutatással). A magyar állami irányítású mezőgazdasági rendszer 

felbomlott, fokozatosan helyére lépett a magán termelői rendszer. 

 A meglévő telepi technológiák privatizálása mellett létrejöttek kisebb egyszerű 

technológiai egységek. A legtöbb meglévő telepet felújították, kiegészítették 

átépítették. A becsült 1989-es szint előtti csak részlegesen felújított vagy kiegészített 

(minimális átalakítás, javítás) technológiák száma az ország telep technológiájának 

25-30%-a azaz 550-750 telep. A komolyabban felújított telepek száma további 25-30% 

ahol jellegzetesen a szemestermény szárítót cserélték ki és a gabonatisztítókat 

újították fel, az anyagmozgató berendezések jelentős része maradt esetlegesen 

felújított vagy kijavított formában. 

 Munkám célja az 1991-ig telepített koros magyar mezőgazdasági telepeket 

átalakíthassuk, kiegészítsük úgy hogy a kor színvonalának megfelelő biztonsági 

feltételeknek is eleget tegyen. 
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2. Irodalmi és jogi áttekintés 

 A régi telepi technológiák korszerű telepi technológiává történő átalakítása 

során elengedhetetlen a gazdasági, törvényi és szabványi irodalomtörténeti kutatása. 

Fontos átnézni, hogy az adott kor színvonalán (jogi és műszaki vonatkozásban is) 

elkészült megvalósulások átültethetőek-e és ha igen milyen formában az új 

rendszerbe. 

 

 Az 1970-1991-es időszakban a mezőgazdaság szakirodalom, gyakorlat nem 

foglalkozott a mezőgazdasági porok robbanásveszély kockázatával, a mezőgazdasági 

telepi technológiát nem tekintették robbanásveszélyesnek, mivel a telepek vezérgépei 

illetve a technológiai berendezések szinte kizárólag szabadba voltak telepítve. A 

hibridkukorica  szárító és a vetőmag feldolgozó üzemek más megítélés alá estek, de 

lényegében részleges és/vagy központi porelszíváson túlmenő rendszerszemléletű 

szabályozásuk nem volt. 

 

 A jogi szabályozásban ugyanakkor a belügyminiszter 4/1974. (VIII. 1.) HM 

számú rendelete 68.§. (2) bekezdés a) pontja "az a por, amely levegővel 

robbanásveszélyes keveréket képezhet," valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

kiadásáról szóló 4/1980 rendelet I. fejezet 3.§ (2) bekezdés a) pontjában "— az a por, 

amely levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet," rendeletek már figyelembe 

veszik a robbanóképes porok veszélyességét, a vizsgálatával azóta már harmonizált 

szabványaink foglalkoztak: 

MSZ 21885/13-1984 (VISSZAVONT) - Környezetszennyező részecskék és 

 részecskerendszerek vizsgálata -  Robbanóképes és alsó robbanási 

 határkoncentráció mérése. 
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MSZ 21885/23-1989 (VISSZAVONT) - Környezetszennyező részecskék és 

 részecskerendszerek vizsgálata - Nyugvó  porok legkisebb gyulladási 

 energiájának meghatározása. 

MSZ 21885/24-1989 (VISSZAVONT) - Környezetszennyező részecskék és 

részecskerendszerek vizsgálata. Lebegő  porok legkisebb gyulladási energiájának 

meghatározása. A vizsgálati módszer lényegében nem változott, paramétereiben 

igazodott az EU normáihoz. (a porok légtisztaságra vonatkozó paraméter vizsgálatát 

mind a mai napig az MSZ 21885 szabványsorozat írja le.) 

 

Az 1989-es időszakban a telepi technológia tervezése és használata során előforduló 

szabványaink amelyek kiegészítve, módosítva mind a mai napig aktívak, amelyek 

figyelembe vételével terveztek, kiviteleztek és üzemeltettek egy telepet: 

MSZ 19103/1:1978  (AKTÍV) - Mezőgazdasági szárítók csoportosítás; 

MSZ 19103/2:1989 (AKTÍV) - A mezőgazdasági szárítók - Általános  telepítési és 

üzembe helyezési követelményi; 

MSZ 19103/3:1988 (AKTÍV) - A mezőgazdasági szárítók - A hőellátó  egység 

biztonságtechnikai és energiagazdálkodási követelményeiről; 

MSZ 6178 (AKTÍV) - Terménytárolás fémsilóban; 

MSZ 6184:1980 (2. kiad, 2003. aug.) (AKTÍV) - Terménytárolás csarnok tárolókban; 

MSZ 6367-1:1984 (2. kiad, 2012. szept.) (AKTÍV) - Élelmezési, takarmányozási, ipari 

szemek és hántolt magvak vizsgálata. Előkészítéssel és mintavétellel; 

MSZ 6367-2:1983 (AKTÍV) - Étkezési, takarmányozási és ipari magok és hántolt 

 termények vizsgálata; 

 újabb kiadás: MSZ 6367-2:2001 (3. kiad, 2013 nov.) (AKTÍV); 

MSZ 6367-3:1983 (2. kiad, 2012 szept.)(AKTÍV) - Étkezési, takarmány, ipari magok és 

hántolt termények vizsgálata. Nedvességtartalom meghatározása; 

Ezek a szabványaink mind a mai napig (esetlegesen módosítással) aktívak. 

 

 Magyarország 1991. szeptember 26-án felbomlott a KGST, Magyarország  EU-

s csatlakozási tárgyalásai és jogharmonizáció 1998-ban kezdődött meg, 2004. május 1-

én lépett be. 

 Az Európai Parlament és a Tanács a 2014/34/EU irányelvet(94/9/EK az ATEX 

irányelv helyett) 2014 február 26-án fogadta el. Hazánkban ezt a direktívát a  

"35/2016. (IX. 27.) NGM a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő 
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alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és 

tanúsításáról." rendelet ülteti át. 

  Az első átfogó jelentős mezőgazdasági poros anyagokkal is kapcsolatos 

tanulmányt a BIA-jelentést 1997-ben készítették. (H. Beck és N.Gleinke, 1997) 

 

 Az 1990-es évek elején a magyar szabvány a "sújtólég- és robbanásbiztos 

villamos gyártmányok" elnevezéssel illeti a "potentially explosive atmospheres" angol 

kifejezést, 

"MSZ EN 50014:1992 (VISSZAVONT) - Sújtólég- és robbanásbiztos villamos 

gyártmányok. Általános előírások" 1995-re kerül ki a "sújtólég" elnevezés a magyar 

megnevezésből, 

"MSZ EN 50014:1995 (VISSZAVONT) - Robbanásbiztos villamos gyártmányok. 

Általános előírások". 

Ezek a szabványok még kifejezetten csak a villamos gyártmányokról szólnak. Nem 

villamos berendezésekkel nem foglalkozik ez időben a szabvány. A szabványokban 

először az "EN 13463-1:2002 (VISSZAVONT) - Robbanóképes közegekben használt 

nem villamos berendezések. 1. rész: Alapmódszer és követelmények"foglalkozott. 

 A kor mezőgazdasági telepi technológia munkavédelemmel foglalkozó 

kapcsolatos fontos törvényei az 1967. évi III. törvény "a mezőgazdasági 

termelőszövetkezetről, valamint a végrehajtásáról rendelkező 7/1977. (III. 12.) MT 

rendelet és 12/1977. (III. 12.) MÉM rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege 

(kivonat)" (Unió Könyvkiadó, 1991); az ágazatra vonatkozó rendelet: 47/1979 Mt. 

rendelet. A törvénykezésben még nem lelhető fel a potenciálisan robbanásveszélyes 

környezet kérdésköre, ezért Magyarországon 1991 évéig (a vizsgált periódusig) nem 

terveztek a mezőgazdasági tároló és szárító telepeken robbanásveszélyes környezet 

lehetőségével. 

 A régi rendszerek új környezetbe történő beillesztését az aktuális jogszabályi 

környezetnek megfelelően kell megtennünk. A legújabbkori 1993. évi XCIII. 

munkavédelmi törvény valamint végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM 

rendeletnek megfelelően kell eljárnunk. A robbanásveszélyes környezetben levő 

munkahelyek minimális munkavédelmi követelményét a 99/92/EK (ATEX 137) EU-s 

irányelv, illetve az ezzel konform 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet 

határozza meg, valamint a 89/391/EGK EU-s irányelv alapján kerül kiadásra a 

robbanásveszélyes légtérben használható berendezésekre és védőrendszerekre 
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vonatkozó 94/9/EK (ATEX 100a) és nálunk irányelvet beágyazó 35/2016. (IX. 27.) 

NGMrendelet. 

 Az első szabvány amely a poros technológiánál nem villamos gyártmányokra is 

segítséget nyújt:MSZ EN ISO 80079-36:2016"Robbanóképes közegek. 36. rész: 

Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések". A szabvány "első 

alkalommal foglalkozik nemzetközi szinten robbanásvédett gépészeti gyártmányokra 

vonatkozó alapvető követelményekkel és védelmi elvekkel."
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3. A koros állapotú technológiai 

egységek bemutatása 

 

 
1. Fogadógarat, 
2. Serleges felhordó 
3. Serleges felhordó 
4. Exhaustor, porkamra 
5. Porciklon 
6. Szárító 
7. Serleges felhordó 
8. Utótisztító 
9. Porciklon es portartály 

10. Serleges felhordó 
11. Vízszintes tároló 
12. Betároló láncos szállító 
13. Szellőztető csatornás silótároló 
14. Silótároló kihordó csigarendszer 
15. Kitároló csiga 
16. Serleges felhordó 
17. Puffertartály (kitárolás) 

 

1. ábra - Telep technológiai felépítése folyamatábrával szemléltetve[2] 
 

Telep technológia mérete és kialakítása 

 1988-ban 4000 ha volt a szövetkezetek átlagos termő területe. 1600-1700 

gazdasági egység (TSZ-ek és Állami gazdaságok) üzemeltetett 2200-2400 

mezőgazdasági szárító telepi technológiát.[8] Az 1970-es gabonatermés mennyisége 

7.640 ezer tonnáról 1989-re 15.416 ezer tonnára emelkedett.[7]. A telepeken átmenő 

átlagos anyagmennyiség 6000 - 7000 tonna volt (az exportot figyelmen kívül 

helyezve). Az anyagmozgatási képesség 40 - 60 to/h szállítási kapacitásra tehető. 
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A telep kialakítás két fő egységre bontható: 

- Szárító technológia, garattal, előtisztítóval, szemestermény szárítóval, utótisztítóval 

és tranzittal, ahol az anyagmozgatást serleges felhordók, láncos szállítok és csigák 

látták el. 

- Tároló technológia, ami vagy közvetlenül gépesítve kapcsolódott a szárító 

technológiához vagy a szárító technológiától távolabb helyezkedett el és 

gépjárművekkel oldották meg a gabona további anyagmozgatását. Két fő tárolótípust 

különböztethetünk meg, síkraktáras tárolókat és fémszerkezetes siló tárolókat. 

 Az 1. ábra az 1980 években jellegzetes nagyüzemi folyamatot ábrázol. A 

bemutatott technológia egy anyagmozgató berendezésekkel összekapcsolt szárító és 

tárolóegység változatot képvisel. Ezen ábra alapján mutatom be részletesen az egyes 

berendezéseket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra - A szemes kukorica-tárolás technológiájának gépei [2] 

 

3.1. Termény fogadás 

 Gravitációs kivitelben és kényszermozgatásos kivitelben is készítették.  

 

ELŐTISZTÍTÁS 

BLE- 1 

SZÁRÍTÁS 

B1-15 

ÚTÓTISZTÍTÁS 

BMT 1 + Ciklovent 40 

BETÁROLÁS-TÁROLÁS 

 
F 40, R-40, DV-T 

(Agrober VlIl. 6-3) 
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Gravitációs garatok egyszerű negatív gúla jellegű kivitelű elemek, általában vasbeton 

szerkezetből épültek. A termény a garatból közvetlenül egy mélyebb aknában 

elhelyezett serleges elevátorba áramlott a termény. 

 Kivitele: vasbeton szerkezet, esetlegeden fekete acéllemez béléssel, 

jellegzetesen a garatéleket szögvassal erősítették meg a törések elkerülése és a 

garatrácsok elhelyezésének megkönnyítése miatt. Ezek az elemek mind a mai napig 

üzemképesek, amennyiben használatban vannak. 

 

Kényszertovábbításos garatok vasbeton árokban helyezkednek el. Elsősorban láncos 

szállítók, előfordulhat csigaleveles kivitelben is. Létezik mély és sekély kivitelben is. 

 Kivitele: a garatéleket a gravitációs garatokéhoz hasonlóan szögvasakkal 

erősítették. Belső garat kiképzése - eredetileg festett, a jelenben jellemzően teljesen 

lekopott - fekete acéllemezből készült. 

 

3.2. Tisztítás 

 A learatott a mezőgazdasági szárító-tároló telepre beszállított szemesterményt 

szárítás előtt az idősebb telepeken is leválasztották a nagyobb szennyeződést (szár, 

léha és csutkamaradványok, gyommagvak, törtszem és por). Az előtisztítást szárítási 

és szellőztetési energiatakarékossági és tűzveszély elkerülése miatt alkalmazták. A 

szárítás utáni utótisztítást egyrészt a biztonságosabb tárolás miatt, másrészt 

feldolgozás előtti magasabb minőségi követelmény javítása miatt alkalmazták. A 

mezőgazdasági szárító-tároló telepeken alkalmazott tisztítóberendezések – tisztítási 

feladat szempontjából – két csoportba osztható: 

előtisztítók, 

utótisztítók.[5] 

A berendezések a tisztítást-osztályozást a termények és szennyezőanyagok méret,alak 

és az aerodinamikai tulajdonságok különbözősége alapján végzik. 

 

3.2.1. Előtisztítók 

Dobrosták vagy síkrosták (régies elnevezésben silótarárok), a nedves, nehezen 

kezelhető növényi szennyeződések a működésüket jobban befolyásolja. A magas 

nedvességtartalmú szemestermény szárításakor gyakori mintázásuk és tisztításuk 

elengedhetetlen követelmény.[5] 
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3.2.2. Utótisztítók 

Utótisztítási célra a jó munkaminőség miatt az univerzális síkrostás tisztítót 

alkalmazták. A tisztító kombinált elő- és utószél elszívó rendszerrel és komplex 

rostaszerkezettel ellátott. Feladata a szárított vagy szárazon behozott terményből 

raktározás előtt a különféle szennyeződések eltávolítása, amelyek a termény 

tárolhatóságát veszélyeztetik, minőségét csökkentik (törtszem, léha, gyommagvak, 

por, stb.). A gyártóművek a berendezések teljesítményét a nedvességtartalom és 

tisztátalanság függvényében terményféleségenként adják meg. Általában megadott 

teljesítmény 14-18% nedvességtartalmú, 5-15 térfogat% tisztátalanságú gabona 

tisztítására vonatkozik. A tisztítókkal szemben támasztott követelmény, hogy 

alkalmasnak kell lenniük a magas nedvességtartalmú (akár 25-30 %) kukorica 

előtisztítására is. [5] 

A tisztítókból a leválasztott könnyű rostaaljat és szármaradványokat külön 

gyűjtötték, vagy egyszerűen kocsiba ejtve vagy porkamrában elhelyezve.  

 

3.3. A magyar szemestermény szárítógéppark 

 

3. ábra: B1-15 típusú szárító szerkezeti kialakítása 

(1. szárítótorony, 2.égő, 3 kiadagoló, 4 meleg levegő ventilátor, 5 hűtő levegő ventilátor) 

 

 Az 1960-as évektől elterjedt üzemi berendezések alapvetően keresztáramlású 

konvekciós szárítók, a hőhordozó közeg levegő, ami a direkt hőközlés mellett az 

elpárologtatott nedvesség elszállítását is elvégzi. 
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A telepített szárítókat három fő csoportba lehet osztani, melyek az adag (Farmer), a 

gravitációs átfolyásúB1-15 (3. ábra) és DSZP és a kényszertovábbítású szárítók. Ez 

utóbbiak a ’70-es években épültek jellemzően SIROKKÓ 30/4 típusúak. [5] 

A tételes szárítórendszereknél a szárítás szakaszosan történik, a betárolás, szárítás, 

hűtés, kitárolás műveletei egymás után következnek. 

Az 1970-1990-es években telepített szárítók legnagyobb része gravitációs átfolyásos 

rendszerű, ahol a termény betárolását követően a szárítózónában a termény 

mozgatása a gravitáció segítségével történik. Az aknás szárítók hazánkban a 

szárítógéppark több mint 90 %-át teszik ki. A telepített keresztáramlási szárítók 

legelterjedtebb típusa a B1-15 szárító, mely már a ’70-es évek óta meghatározó a 

hazai terményszárításban. A szárító az USA-ban a ’60-as években kifejlesztett 

Campbell rendszer alapján készült. [5] 

 

3.4. Szemestermény tárolók 

A szemesterményeket mezőgazdasági telepeken általában kétféle módon tároljuk. 

A zsákos tárolás napjainkban csak a kisebb mennyiségű, vagy a különleges magvak 

elhelyezési módja. 

A padozatos (szintes) tárolása régi magtárak csaknem kizárólagos tárolási módja volt. 

Ma már csak a kisebb magtárakban általános. 

Az egyes gabonafajták tárolási magassága nedvességtartalmuk függvénye. Míg a 13% 

nedvességtartalmú búzát 2,0m magasságra is halmozhatjuk, addig a 17%-osnak 

tárolása csupán 40cm magasságban engedhető meg. A garmadák magasságát a 

födémek teherbírása is befolyásolja. Földszinti tároláskor ez a tényező figyelmen kívül 

hagyható. Az emeleti födémeken tárolt termény súlya azonban komolyan esik latba. A 

nehézgabonák (búza, rozs stb.) térfogatsúlya ugyanis 800 kg/m3. Egy 16000 N/m2 

hasznos terhelésre méretezett födémen maximum 2,0m garmada halmozható fel. 

A szinteken tárolt anyagot állandóan szellőztetni kell. Ezért a magtárak szélessége 

16-20 méternél nagyobb nem lehet, s a tárolófelület 1/30-ad részének megfelelő 

kétoldali ablaksor segítségével kell a természetes szellőztetést biztosítani. Ha a falak 

mentén is raktárazunk, azokat oldalnyomásra is méreteznünk kell. A gabona felett 

legmagasabb tárolás esetén is (2,0m) legalább 80 cm légréteget kell hagynunk.[4] 

 Kivitele: Régi favázas jellegű szerkezet, pala tetővel, fapalló oldalfalakkal. 

Ezeket többnyire elbontották. Újabb acél váz szerkezetes síktárolók pala tetővel, 

beton oldalfallal. Több esetben még használatban vannak. 
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Fémsiló tárolók. Nagy előnyük már akkoriban is, hogy magasabb beruházási 

költségeik ellenére is magas szinten gépesíthetők. Kialakításukhoz a már bevált 

takarmánysilók szolgálnak példaként. 

A lemeztárolók építési ideje csupán töredéke a nehéz vasbetonvázas szerkezetének. 

Élettartamukat 15-20 évre tették (ezek jelenleg is használatban vannak). [4] 

 Kivitele: Acél korrugált (hullámosított) vagy kazettás oldalfal kialakítás 

jellemzi. A hullámosított oldalfalú silók jellegzetesen horganyzott felületűek a 

kazettás rendszerek horganyzott vagy festett kivitelűek. Szellőztető csatornás és 

teljes szellőztető felületű kivitelben készültek. A kitároló rendszer gépesített 

megoldással van jelen. 

 

3.5. Anyagmozgató berendezések 

Az egyes fő funkcionális egységek (tisztítók, szárító, tároló) közötti folyamatos 

terményszállításhoz, illetve a tárolón belüli be- és kitároláshoz anyagmozgató 

berendezések szolgálnak. A függőleges szállításokhoz jellegzetesen serleges 

felhordókat, míg a vízszintes anyagmozgatásokhoz szalagokat, láncos szállítókat, 

szállító csigákat alkalmaztak. Az anyagmozgató berendezéseknél az elkerülhetetlen 

szemsérülések csökkentése miatt törekedni kell arra, hogy a berendezéseken 

átáramló termény útja minimális legyen, és csak olyan berendezéseket építsenek be, 

amelyek teljesítménye összhangban van az egyéb gépek teljesítményével. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1. Szalagok (4. ábra) 

Az anyagmozgató elem a szalagheveder. A szalagon felgyúlt terményt a szalag 

mozgása továbbítja. Általánosságba terménykímélő megoldásnak mondható, de 

figyelni kell a termény feladó és kiadó oldalak helyes kialakítására, nem megfelelő 

kialakítás következtében a dob vagy görgők és a heveder közé kerülhet szem ami 

összeroppanhat. 

 
5. ábra Serleges felvonó [5] 

 

 
 

4. ábra Vízszintes szállítószalag [5] 
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 Kivitele: Festett fekete acéllemezből készült váz szerkezet, acél görgőkkel és 

dobokkal. A csapágyak a görgőkön belül helyezkedik el, doboknál a kinyúló 

tengelyvégeket támasztják meg. Anyagmozgató eleme gumiheveder. Anyagmozgatási 

sebessége 1,8-2,6m/s. 

 

3.5.2. Láncos szállító elemek 

Elsősorban vízszintes anyagmozgatási módot valósít meg. Láncos torlóelemek tolják a 

terményt a belső térben. Szemtörést elsősorban a fej és feszítőtagban található 

lánckerekek okozhatják, ha eljut a termény odáig. Anyagmozgatási sebessége 

általában 0,4-0,8 m/s.  

Kivitele: Az anyagmozgató elemek acélláncból és a láncra rászerelt vagy hegesztett 

torló elemből állnak. Alsó koptató eleme fekete acéllemez. Burkolati és egyben váz 

elemeket festett acéllemezből készítették. 

 

3.5.3. Serleges felhordók (5. ábra) 

A hevederre csavar kötéssel felszerelt mélyhúzott vagy hegesztett kanalak függőleges 

irányba szállítják fel a terményt a kiömlési pontig. Az etető oldalon a láb tagban a dob 

és a heveder közé szoruló termény és a kanalakhoz, vagy a felvonófejben  a felvonóház 

homlokfalához nagy sebességgel történő ütközése során jöhet létre szemtörés. 

Anyagmozgatási sebességük általában 1,8-2,6 m/s. 

Kivitele: Az anyagmozgató elemek serlegek, a heveder szövet erősítésű gumi. 

Burkolati és egyben váz elemek festett újabban horganyzott acéllemezből készültek. 

 

3.5.4. Szállító csigák 

Szerkezetüket cső vagy vályús alakban kivitelezték. Az anyagmozgató elem maga egy 

tengelyre ráhegesztett csigalevél. A tengely illetve a csigalevél forgatásával a 

csigafelülethez történő súrlódás hatására továbbítja a terményt. 

Kivitele: A csigalevél és a tengelye fekete acélból a burkolat festett lemezből készült. 

Anyagmozgatási sebessége általában 0,5-0,9 m/s 

 

3.6. Kiegészítő elemek 

Váltók, tolózárak az anyag útjának és irányának állítására szolgáló eszközök. A koros 

telepeken nagy elterjedtségben kézi üzeműeket találhatunk. Korrózióvédelmüket 

leginkább festéssel oldották meg. A terményáram 10-20 év távlatában a felületüket 

oly mértékben koptatja hogy megszűnik a szerkezetében a folytonosság (kilyukad), 
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abban az esetben szükség van javításukra, nagyobb mértékben elkopásuk esetén 

teljes cseréjére. 

Átmeneti idomok, csövezési elemek. A terményáram vezetésére szolgál. 30-50 évvel 

ezelőtt jellemzően rövid tagokból szerelték 2-3 m-es elemekből, vagy hegesztéses vagy 

szorító elemes (bandázsos) vagy karimás kötéssel. Általános korrózióvédelem a festés 

volt. Élettartamukat hasonlóan a váltó és tolózárakéhoz az átfolyó terményáram 

mennyisége és minősége befolyásolta. Jellemzően 3-5 évet bírtak kisebb javítás 

nélkül. Többször forgatták. 

 

Magyarországon üzemelő előforduló technológiai méretek alapján az üzem mérete 

becsülhető: 

 

Éves üzemidő: várhatóan 1 műszak esetén 320 h/év (8 óra - 40 napos szezon); 

    2 műszak esetén 640 h/év (16 óra - 40 napos szezon); 

    3 műszak esetén 960 h/év (16 óra - 40 napos szezon); 

 

A fogadható mennyiséget száraz termény esetén az anyagmozgató berendezések 

kapacitása adja. 

Fogadó kapacitása: egy fogadó esetén 40-60 t/h, két fogadó esetén 80-120 t/h 

 

A jellemző kihasználás: – kalászos fogadás tisztítás                 100 150 üzemóra 

                                           repce,napraforgó tisztítás, szárítás   50-100 üzemóra 

                                           kukorica tisztítás szárítás                100-400 üzemóra 

 

 Szárítás szükségessége esetén a fogadókapacitás képessége lecsökken a 

szárítókapacitás mértékére átlagában 10-20 t/h-ra. 

A szárítókapacitás oly mértékben lecsökkenti a fogadóképességet, hogy a garat körül 

jelentős mennyiségű akár 1000 t termény halmozódik fel a betakarítás időszakában. 

Az aratásból telepre érkező szállító járművek de. 10 órától du. 20 óráig (időjárási 

körülmény jelentősen befolyásolja) hozzák be a terményt. A felhalmozott terményt az 

esti műszak alatt próbálják leszárítani. Kirívó esetben olyan mennyiségű termény is 

feltorlódhat a rendszer elején, hogy a telep 1-2 napra elveszítheti terményfogadó 

képességét. Ez a feltorlódás bizonyos évjáratokban már az 1970-es években is 

előfordult. 
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4. A környezet vizsgálata 

robbanásvédelmi szempontból 

A meglévő technológiai elemek további használatát és az új rendszer hozzá 

építhetőségének vizsgálatához vizsgálnunk kell a felhasználás körülményeit. Azaz 

meg kell ismernünk a technológiában megjelenő esetleges veszélyes anyagok (jelen 

esetben a termények mellett megjelenő és kialakuló porok) tulajdonságait. Meg kell 

néznünk a lehetséges gyújtóforrások kialakulásának lehetőségét, az esetleges 

robbanásveszélyes terek kialakulásának valószínűségét. 

 

4.1. Robbanásveszélyes környezet meghatározása 

A gyakorlatban a gabonák jellemzői a szennyezőanyagra vonatkozóan igen eltérő, 

függ a fajtától, érettség fokától a betakarításkori időjárási viszonyoktól, napszaktól és 

a betakarító gép beállításától, műszaki állapotától is.  

A rendszerbe feltételezhetően már előtisztított minőségben kerül be az áru. A nem 

megfelelő tisztaságú és szennyezett termék az anyagmozgatási képességet, 

száríthatóságot, tárolhatóságot és felhasználhatóságot is befolyásolhatja. 

Az anyagok tulajdonságai a rendszerben: egész szemek és egyéb kis és nagyobb 

mértékű szerves szennyezőanyag tartalom várhatóan 1-10% között. A betárolt 

szemesterények nedvesség tartalma jellemzően kukoricából 18-24%, gabonafélékből 

12-14%, olajos magvakból 7-12%, egyéb terményekből 12-14%. 

 

Porrobbanás kialakulása az alábbi öt feltétel együttes jelenléte esetén valósul meg: 

Éghető anyag jelenléte, oxigén,eloszlás, gyulladási hőmérséklet és bezártság. 
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Előforduló robbanásveszélyes közegeket a következő táblázattartalmazza: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tétel Por Típusa Max. Max. Gyújtási hőm. MIE Alsó Hőm. 

  Nyomás Nyomás 
Emelk. 

  Max. 
gyújtási 

Konc. 
osztály 

   Kst Felhő Réteg energia Határ  

    Bar (Mpa/s)² oC oC mJ g/m3 oC 
   

1 Kukorica por 6,55 41 400 250 40 55 175 
2 Termény por 7,90 38 430 220 30 55 145 
3 Búza liszt 6,55 26 380 360 50 50 253 

4 Képzett kritikus érték 7,90 41 380 220 30 50 145 

1. táblázat [1]   

További anyagjellemzőket a GESTIS [6] adatbázisa tartalmaz. 

A telep elsődleges funkciója, a kukorica tisztítása, szárítása és tárolása. A tisztítási 

eljárás során a terményáramból leválasztjuk fajsúly és méret szerint a technológiának 

nem megfelelő alkotó elemeket; tört szármaradványok, pelyva, törtszem, idegen 

magvak és funkcionális por. 

A tisztító által leválasztott por robbanásveszélyes amennyiben az 0,5 mm és kisebb 

méretű alkotóelemei elérik a 50 g/m³ koncentrációt (ARH). Ez a koncentráció 220⁰C-

on és 30 mJ gyújtóenergia jelenléte esetén begyulladhat (Az értékek a táblázatból 

kiválasztott legkritikusabb értékek). 

A jelzett anyagok koncentrálódását jelentősen befolyásolja azaz jelentősen rontja a 

nagy szemcsenagyságú szemestermény jelenléte (ez általános esetben az anyag 99%-

a). Továbbá magasabb 14% feletti nedvességtartalma még a továbbiakban is 

csökkenti a veszélyes környezet előfordulását (10% feletti nedvességtartalom 

csökkentő hatású). 

 

4.2. Mezőgazdasági telepi technológiáknál előforduló gyújtóforrások 

 Az általános biztonsági előírásokat az MSZ EN 1127:2019 valamint TvMI 

13.2:2021.01.15. taglalja. A berendezésekbe a 13 lehetséges gyújtóforrás megjelenését 

meg kell akadályozni. 

 A gyújtóforrások közül azokat vizsgálom, amelyek relevánsak, vagy 

esetlegesen előfordulhatnak a mezőgazdasági telepi technológiáknál. Az előforduló 

gyújtóforrásokat a szabvány által is javasolt táblázatos formában: 
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  1 2 

  
Gyújtásveszély elemzése 

Az előfordulás gyakoriságának értékelése, 
kiegészítő intézkedés alkalmazása nélkül 

  a b a b c d e 

Ssz. 
Lehetséges 
gyújtóforrás 

Az alapvető ok leírása 
 
(Miért alakulhat ki 
gyújtásveszély) 
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1. a. Forró felület 

csapágy túlmelegedése, 
elhasználódás miatt   

x 
 

Karbantartás elmulasztása, 
élettartam túllépése 

1. b. Forró felület 
Elektromos motor 
túlterehése   

x 
 

Karbantartás elmulasztása, 
élettartam túllépése 

1. c. Forró felület 

Szárító hősugárzó 
burkolati elemeknél 

Max 135⁰C-os szárítási 
hőmérséklet 

  
x 

 
Hibásan beállított égő 

2. Mechanikus szikrák 
Torlólapok, szállító 
elemek meghibásodása   

x 
 

Karbantartás elmulasztása, 
élettartam túllépése 

3. Láng, forró gázok 
Szárító hősugárzójának 
égésterében 

x 
   

Szárító üzemeltetése esetén 

4. 
Elektroszatikus 
feltöltődés 

Szemestermény 
súrlódása során 
elektrosztatikusan 
feltöltődhet 

   
x 

A technológia fő szerkezeti 
eleme acél, fémes kötéssel 
csatlakozik minden elem és 
berendezés egymáshoz. 

5. 
Villámcsapás, 
túlfeszültség 

A technológia kültéren 
helyezkedik el, a magas 
torony jellegű elemek 
villámgyűjtő helyként 
működhetnek. 

  
x 

 
Villámcsapás esetén 

6. 
Rádiófrekvenciás 
hullámok 

Nagy energiájú 
adótorony a közelben    

x 
Nagy energiájú adótorony 
közelsége - nem jellemző 

2.a. táblázat 

 A berendezést rendeltetésszerűen kell használni, nem üzemeltethető a 

természetben előforduló tisztátalanságnál szennyezettebb termény (por frakció 

újraosztályozása). 
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  3 4 

  
Gyújtásveszély elemzése 

Az előfordulás gyakoriságának értékelése, 
kiegészítő intézkedés alkalmazása nélkül 
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1. a. 

A csapágy az 
ISO981 
szabványnak 
megfelel. A 
maximális 
hőmérséklete a 
legrosszabb 
körülmények 
között 110

o
C 

MSZ EN ISO 80079-
36:2016 

Csapágy-
katalógus; 
Kezelési 
utasítás 

    
 

x EPL Dc 

A 
csapágyakat 
a burkolati 
elemeken 
kívül kell 
elhelyezni 

1. b. 

Hőkioldó 
alkalmazása, a 
motor zónán kívüli 
felszerelése 

MSZ EN ISO 80079-
36:2016 

Használati 
utasítás   

x 
 

EPL Dc 

Elektro-
motor csak 
zónán kívül, 
kültéren 
helyezhető 
el 

1.c. 

A 21/2010. NFGM 
rendeletben 
megfogalmazott 
szakképzett 
személy 
alkalmazása 

3/2020. (I. 13.) ITM 

rendelet 
 

MSZ EN 746-1 

 

34/2021. (VII. 26.) 

ITM rendelet 

Használati 
utasítás   

x 
 

EPL Dc n.a. 

2. 

Fém alkatrészek 
vagy idegen fém 
tárgyak súrlódása, 
ütközése által 
mechanikai szikra 
keletkezhet 

MSZ EN ISO 80079-
36:2016 

Használati 
utasítás   

x 
 

EPL Dc 

Az 
anyagmozgató 
eszköz 
kanalait, torló 
elemeit 
szükség 
esetén javítani 
vagy cserélni 
kell 

2.b. táblázat 
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  3 4 

  
Gyújtásveszély elemzése 

Az előfordulás gyakoriságának értékelése, 
kiegészítő intézkedés alkalmazása nélkül 

  a b c a b c d e f 

Ssz. 

A
lk

al
m

az
o

tt
 v

éd
ő

 in
té

zk
ed

és
 

le
ír

ás
a 

H
iv

at
ko

zá
so

k 
(s

za
b

vá
n

yo
k,

 
te

ch
n

ik
ai

 e
lő

ír
ás

o
k,

 
ir

o
d

al
m

o
b

ó
l i

sm
er

t 
kí

sé
rl

et
i 

er
ed

m
én

ye
k)

 

Te
ch

n
ik

ai
 d

o
ku

m
en

tá
ci

ó
 

n
o

rm
ál

 m
ű

kö
d

és
 k

ö
zb

en
 

el
ő

re
lá

th
at

ó
 h

ib
a 

so
rá

n
 

ri
tk

a 
h

ib
a 

so
rá

n
 

n
em

 r
el

ev
án

s 

b
er

en
d

ez
és

ka
te

gó
ri

ák
 

gy
ú

jt
ás

ve
sz

él
y 

te
ki

n
te

té
b

en
 

sz
ü

ks
ég

es
 k

o
rl

át
o

zá
so

k 

          

3. Láng, forró gázok 

3/2020. (I. 13.) ITM 

rendelet 
 

MSZ EN 746-1 

 

34/2021. (VII. 26.) 

ITM rendelet 

Használati 
utasítás    

x EPL Dc n.a. 

4. 
EPH-ba kell kötni a 
telepített 
eszközöket 

MSZ EN 80079-
36:2016 

Használati 
utasítás    

x EPL Dc 

EPH kiépítése, 
bekötés, 
ellenőrzése, 
felhasználás 
során az 
összekötőveze
tékek épségét 
biztosítani kell. 

5. 
Megfelelő 
villámvédelem 
kiépítése 

40/2017 (XII.4) 
NGM rendelet 

Üzembe 
helyezési 
utasítás. 

   
x EPL Dc 

Villámvédel
met a 
telepítés 
után ki kell 
építeni. 

6. 
Környezet 
vizsgálata, szükség 
esetén  

Használati 
utasítás    

x EPL Dc 
Esetenkéni 
előfordulás 
esetén 

2.c. táblázat 
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A rendszerben jelen lévő por részecskék legalacsonyabb gyújtási hőmérséklete 

(rétegre) 145⁰C a legrosszabb körülmények között üzemelő berendezésnél a lehetséges 

gyújtóforrások hőmérséklete (max. 135⁰C) nem haladja meg a 145⁰C-os értéket. Külön 

védő intézkedés a berendezésnél nem szükséges. 

 

4.3. Robbanásveszélyes terek meghatározása 

 

4.3.1. Kibocsátó források és fokozatai 

Normál üzemben kibocsátó forrás a technológia adott részében a fogadógarat és 

közvetlenül a leürítés környéke. A kibocsátás itt részben folyamatosnak tekinthető. 

A technológiai elemek, mint rédlerek és az elevátor összekapcsolódási pontjain a 

kibocsátás normál üzemben nem fordul elő, csak meghibásodás következtében nagyon 

ritkán, a kibocsátás másodrendű. 

 

4.3.2. Kibocsátás mértéke 

A kibocsátás mértéke a por esetében nem határozható meg olyan pontosan, mint 

gázok esetében, így a MSZ EN 60079 10-2:2015 szabvány sem ad semmilyen 

támpontot ez ügyben, csak a befolyásoló tényezők figyelembevételére ad ajánlást. 

 

4.3.3. Szellőzés hatásossága 

 A por képes a felkeveredés után órákig lebegni a levegőben, mielőtt leülepedne, 

de megfelelő mértékű szellőzéssel megakadályozható a robbanóképes közeg hosszú 

távú fennmaradása, s így ez befolyással bír a kialakuló zóna típusára és annak 

kiterjedésének mértékére. 

 Mivel a garaton kívül a technológiai berendezések szellőzését természetes 

légmozgással lehet biztosítani az épületi oldalfalak és az elevátor szabad ég alatt 

történt elhelyezése miatt. Ebből következően, a szellőzés(légmozgás) elősegíti a 

légkörbe kibocsátott gyúlékony és robbanóképes közeg szétterjedését, annak levegővel 

alkotott elegyének koncentrációjának hígulását, illetve a veszélyes közeg 

fennmaradás időtartamának csökkentését. 
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4.4. Robbanásveszélyes területek leírása 

 

A szellőzés jellege „természetes” 

Fokozata tető alatt közepes, üzembiztonsága „közepes” 

Fokozata tetőn kívül erős, üzembiztonsága „megfelelő” 

 

Kibocsátás forrása Kibocsátás 
fokozata 

Megjegyzés 

G- Garat szabadfelszíne Elsőrendű Normál üzemben alacsony, időszakonkénti kiporzás várható, 
szabad térben a legkisebb légáramlat is felhígítja 

C - Tisztítók elszívó oldala Elsőrendű Belső zárt térben 

CY - Ciklon kiömlő oldala Másodrendű A környezetvédelmi határértéknek megfelelő 50 mg/m³ 

D - Szárítók szárító zónája Elhanyagolható  

A - Csigák belső tere Másodrendű Meghibásodás esetén kibocsájtó forrássá válhat 
Valószínűsége alacsony 

S - Serleges elevátor belső tere Másodrendű Meghibásodás esetén kibocsájtó forrássá válhat 
Valószínűsége alacsony 

R - Láncos termény szállítók 
belső tere 

Másodrendű Meghibásodás esetén kibocsájtó forrássá válhat 
Valószínűsége alacsony 

B - Szállító szalagok tere Másodrendű Meghibásodás esetén kibocsájtó forrássá válhat 
Valószínűsége alacsony 

NT - Nedves előtárolók Másodrendű Normál üzemben alacsony, időszakonkénti kiporzás várható 

T - Silók belső tere Másodrendű Normál üzemben alacsony, időszakonkénti kiporzás várható 

M - Sík padozatos tárolók Másodrendű Normál üzemben alacsony, időszakonkénti kiporzás várható 

TR - Tranzit Tartályok Másodrendű Meghibásodás esetén kibocsájtó forrássá válhat 
Valószínűsége alacsony 

v,z - Kiegészítő technológiai elemek Elhanyagolható Szabad térben meghibásodás esetén az összekötő elemeken 
bármi kiporzás, a legkisebb légáramlat is felhígítja 

p, i - Kiegészítő technológiai elemek Elhanyagolható Szabad térben meghibásodás esetén az összekötő elemeken 
bármi kiporzás, a legkisebb légáramlat is felhígítja 

O - Kitárolás Másodrendű Szabad térben kitárolás kiporzását a legkisebb légáramlat is 
felhígítja 

3. táblázat - Kibocsátó források  

 

4.5. Takarítás rendje 

 

Jó: A porréteg elhanyagolhatóan alacsony rétegű, vagy nem jön létre a kibocsájtás 

mértékétől  függetlenül. Ebben az esetben a robbanóképes porközeghez szükséges 

lerakódott  mennyiség kialakulása megszűnik. 

 

Közepes: A robbanóképes porközeg kialakulását okozó porréteg felrakódása rövid 

ideig  előfordulhat (tipikusan egy műszakon belül). A port eltávolítják mielőtt 

 begyulladhatna. 
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Gyenge: A robbanóképes porközeg kialakulását okozó porréteg hosszú ideig fennáll 

 (tipikusan több műszakon keresztüli időtartamban). A másodlagos robbanás 

 valószínűsége jelentős. 

 

Gyenge takarítási rend nem alkalmazható ahol előfordulhat a felrakódott porrétegből 

porfelhő kialakulása. Bármilyen állapot változás amely porfelhő kialakulását képezheti (pl. 

valaki a kérdéses térbe megy) veszélyes környezetnek kell minősíteni. 

Fentiek miatt felmerülhet egyéb okból is - például vetőmagüzemben kiszóródás miatt- ipari 

porszívók alkalmazása. 

 
4.5.1. A takarítás rendjének meghatározása 
 

Kibocsájtás fokozata/ 

Ellenőrzés gyakorisága 
Másodlagos Elsődleges Folyamatos 

Ritka (napi) közepes gyenge gyenge 

Sűrű (2-3 óránként) jó közepes gyenge 

Folyamatos 

(üzemeltetés közben) 
jó jó közepes 

4. táblázat  - Takarítási rend folytonossága  

 
 Mezőgazdasági szárító és tároló üzemben sűrű ellenőrzési gyakoriság mellett jó 

takarítási minőség várható. Feltételezhető hogy nem alakul ki olyan porréteg mely 

felkavarodás esetén gyúlékony porfelhőt képezhet. 

A kibocsájtó forrásokból akkumulálódó réteggel nem kell számolni. 

 A megfelelő takarítás meglétét takarítási naplóval, továbbá dátumos 

időbélyegzővel ellátott, legalább naponta, első műszak elején készített fotókkal és 

jegyzőkönyvvel dokumentálni kell. A takarítási napló rendszerességét havonta 

ellenőrizni kell. Hiányos takarítási napló esetén felül kell bírálni a takarítási rend 

minőségét és szükség esetén az üzem időszakos leállítása szükséges az elmaradt 

takarítás megvalósításáig. 
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4.6. Az esemény súlyosságának meghatározása 

Az esemény súlyosságát az ott dolgozó munkavállaló egészségére és a technológiai 

elemek és kiegészítő egységekbe okozott anyagi kár mértékére gyakorolt hatás 

alapján az alábbiakban határozzuk meg: 

Súlyosság 

[G] 

Munkavállalóval történt baleset Anyagi kár mértéke 

G1 Elsősegély nyújtásos 50 - 500 eHUF 

G2 Munkanap kieséssel járó 500 - 5.000 eHUF 

G3 Maradandó sérülés/haláleset 5.000 eHUF felett 

5. táblázat  - Súlyosság mértéke 

 
4.7. Az esemény valószínűségének meghatározása 

 

4.7.1. Valószínűség elvi meghatározása 

 A valószínűség meghatározásánál a robbanás létrejöttének valószínűségét kell 

meghatározni. Mivel a robbanásveszélyes környezetben definíció szerint a 

robbanóképe közeg rendelkezésre áll, így a valószínűség meghatározásánál a gyújtás 

és a gyújthatóság létrejöttének lehetőségét kell megvizsgálni. 

 A gyújtás lehetőségének vizsgálatánál a gyújtás ellen védett, robbanásbiztos 

kialakítás figyelembe vesszük, így kijelenthetjük, hogy amennyiben robbanásbiztos 

(gyújtás ellen védett) kialakítású berendezések kerülnek alkalmazásra, úgy az 

alkalmazott eszközök csak meghibásodásuk esetén válhatnak gyújtóforrássá. 

 A gyújthatóság mértékének meghatározásánál a felhasznált anyagok 

gyújthatósági tulajdonságait kell megvizsgálni. Ezek közül is a szikraérzékenységet, 

valamint a porfelhő gyújtási hőmérsékletének értékeit, mivel a többi gyújtóforrás 

vizsgálata már a robbanásvédelmi dokumentáció kockázatelemzési részének feladata. 

 A szilárd anyagok minimális gyújtási energiája a MIE mérését leíró MSZ 

ISO/IEC 80079-20-2:2016 Robbanóképes közegek. 20-2 rész: Anyagjellemzők. 

Gyúlékony porok vizsgálati módszerei (ISO/IEC 80079-20-2:2016) c. szabványban 

foglalt mérési tartományon kívül van, így a kialakuló porfelhőt szikrával 

berobbantani normál üzemi körülmények, valamint várható meghibásodások 

figyelembe vételével sem lehetséges. Ahhoz hogy a szikrával való gyújtáshoz 

szükséges energiaszintű szikra előálljon már a készülék katasztrofális meghibásodása 

szükséges, ami viszont nem tárgya a robbanásbiztonság-technikai elemzésnek. 
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A hőmérséklettel való gyújtás lehetőségen vizsgálatakor mind vegyianyag 

tulajdonságát, mind a technológiában a robbanásveszélyes térbe tervezett magas 

hőmérsékletűvé válható eszközök jelenlétét figyelembe kell venni. Erre az alábbi 

táblázatot alkalmazom: 

Eszközök előfordulása/ 

Hőmérsékleti 

érzékenység 

A rendszeren belül 

csak korlátozottan, jól 

definiálható pontokon 

fordul elő 

A rendszeren belül 

több ponton is 

előfordul 

A teljes technológiában 

mindenhol előfordul 

Gyújthatóság 

200C alatt 
P3 P4 P5 

Gyújthatóság 

200C-400C között 
P2 P3 P4 

Gyújthatóság 

400C felett 
P1 P2 P3 

6. táblázat  - Veszélyes környezet előfordulása 

A technológiában felhasznált porok gyulladási hőmérséklet értékei, valamint a 

technológiai rendszerben forró felület kialakítására alkalmas eszközök definiáltsága 

szerint a valószínűségi érték anyagmozgató gépek, tárolók és kiegészítő egységeik 

esetén P1. 

 

4.7.2. Valószínűség meghatározása statisztikai értékek alapján 

 Jelenkorban egy átlagos telepméret mellett az üzemeltetésben részt vevő 

munkavállalók száma nem haladja meg a 3 főt. Az esetleges 1 - 2 szállítójármű 

időszakos megjelenésénél megjelenő további két fő munkavállaló megjelenése várható. 

Az üzemelő technológiai tér közvetlen környezetében 1 főnél több tartózkodása 

valószínűtlen. 

 A Magyar Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

honlapján található adatbázis archívuma 2017. 07. 10-óta minden jelentősebb 

katasztrófavédelmi bejelentést regisztrál. Az adatbázis nyílt, visszakereshető és 

eseményenként megtekinthető[9]. Az adatbázisban 2017.07.10 és 2022.01.31 közötti 

vizsgált időszakban (55 hónap, közel 4,5 év), jegyzett robbanásos baleset, esemény 

nem történt. [1. melléklet] 

 Az éves üzemidő kalkuláció elvégezhető az éves magyar gabonaforgalom és az 

átlag anyagmozgató képesség alapján. Egy átlagos mezőgazdasági telepi technológia 

anyagmozgató képessége 20-40 és maximum 100 t/h közé tehető. A technológiai 

elemeket mind betároláskor, mind kitároláskor használjuk, ezért egy rendszeren belül 

a kezelt, illetve mozgatott termény mennyiségét kétszeresével kell számolnunk. Az 
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átlagos éves magyar mezőgazdasági kumulált értéke 326 000 - 816 000 üzemóra közé 

tehető [2. melléklet]. Amennyiben egy évnyi akkumulált országos üzemidő 

robbanásmentesen üzemeltetés 10-5 kockázati szint (219/2011 (X.20) „A veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről" 7. mellékletének 1.6. 

szakasza alapján) az eseménytér az elfogadható kockázati kategóriába sorolható, 

feltételezve hogy egyszerre egy munkavállalót veszélyeztethet a fatális hatás. 

Összevetve a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján talált eseményekkel, 

megállapítható hogy anyagmozgatás szemszögéből a baleset előfordulás valószínűsége 

nagyon alacsony, azaz P1 értékű. 

 Ezt az üzemidő kalkulációs vizsgálatot elvégezzük a telep kukoricaszárítási 

képessége alapján is. Ebben az esetben az országos kukoricatermés (mintegy 7 millió 

t/év) átlagából indulunk ki. Az országos átlagos szárítási kapacitás szárítónként 

kukoricából 10-15 t/h [3. melléklet]. Így az éves országos összesített várható 

üzemeltetési idő kerekítve 490 000 - 735 000 üzemóra közé tehető. Itt is elérkezünk a 

10-5 kockázati szint alá. 

 Az országos regisztrált események vizsgálata alapján feltételezhetjük hogy a 

kockázat mértéke a már fentebb is említett P1 értékre azaz nagyon alacsony 

kockázatúra tehető. Ez az érték alátámasztja az elvi meghatározás módszerét. 

 

4.8. A kockázat meghatározása 

A fentieket figyelembe véve a kockázat meghatározását az alábbi táblázat segítségével a 

következők szerint végezzük el: 

 
 

Súlyosság P1 P2 P3 P4 P5 

 
  

  
Elhanya-
golható Enyhe Közepes Komoly 

Katasztro-
fális 

 Valószínűség 1 2 3 4 5 

G5 5x10-1-1 Rendszeres 5 3 5 7 9 10 
G4 10-1-5x10-1 Várható 4 2 4 6 8 9 
G3 10-3-10-1 Időszakos 3 1 3 5 6 8 
G2 10-5-10-3 Ritka 2 1 2 4 5 6 
G1 0-10-5 Nagyon ritka 1 0 1 2 3 5 

7. táblázat  - Kockázati szint 

A kockázati szintek értékeit az alábbiak szerint határozzuk meg: 

0-2 - érték - R1 - Alacsony kockázat 

3-5 - érték - R2 - Közepes kockázat 

6-10 - érték - R3 - Magas kockázat 
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Fentiek alapján a telep technológiai rendszer kialakítása, az anyagmozgató rendszer 

gépeiben és eszközeiben a robbanás kialakulásának kockázata alacsony. A por 

nehezen gyújtható, a forró felülettel történő gyújtóképes eszközök száma és 

elhelyezésük jól elhatárolható, így a gyújtás elkerülhetősége nagy. 

A telepek megvalósulásának idején a szabványok és jogszabályok a mezőgazdaságban 

nem ismerték a robbanásveszélyes környezet fogalmát. A telepeket az MSZ 1600 

szabványsorozatnak megfelelően szerelték, ahol már alapvető követelmény volt 

kültéren az 1000V-nál nem magasabb feszültségű szerelésnél az IP 54 tokozás. Az 

MSZ EN  61241-1:2005 (VISSZAVONT) A gyúlékony porok jelenlétében alkalmazható 

villamos gyártmányok szabványban az "A" módszer alkalmazása szerint, zóna 22-ben 

a nem vezetőképes porok esetén (IIIB) az IP 5X védelem elegendő. Ezért tekinthetjük 

az 1970 és 1991 között létesített mezőgazdasági telepi technológiákat zóna 22-nek 

megfelelő kialakításnak. 

A telep átalakítása során a kor színvonalának és a biztonsági kockázat teljes 

elkerülése érdekében ezért a kritikus technológiai elemeket alacsonyabb mégis 

ellenőrzötten biztonságos környezetnek megfelelően javasolt elhelyezni. 

A kritikus pontokat, a garat belső terét és a tisztítóról leválasztott por gyűjtőhelyét 

Zóna 21-nek állapítom meg. A technológia többi elemét, az anyagmozgató 

berendezések belső terét, a tisztítók elszívó (por tartalmú) elemeit az anyagtovábbító 

elemeket (csövezés és váltók) valamint a tárolók belső tereit Zóna 22-nek állapítom 

meg. A meglévő nyílt tűzterű szárítók jellemzően a hősugárzó egységgel "egyben 

tanúsított" berendezések ezért ezeknél a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet valamint 

22/2009. (VII. 23.) ÖM rendeletet alapján veszem számításba, és külön nem vizsgálom 

a biztonsági fokozatát mint berendezést, csak a környezetét. 

Zóna 21-ben IIIB T145°C Db ; Zóna 22-ben IIIB T145°C Dc 

Amennyiben a telepi technológia rendeltetése módosul, az üzem éves üzemállapota 

eléri az 1000 üzemórát és további tevékenységgel bővül (darálás, takarmány keverés), 

a belépő anyagmérleg minősége megváltozik kritikus irányba (szemetesebb, 

szennyezettebb áru), valamint a fogadott mennyiség várható mértéke jelentősen 

megnő (kétszeres fölé emelkedik), a szigorúbb zónákat a következő mértékben 

javaslom meghatározni (8. táblázat). 

Zóna 20-ben IIIB T145°C Db ; Zóna 21-ben IIIB T145°C Dc; 

Zóna 22-ben IIIB T145°C Dc 
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Részletes elemenkénti zónabesorolást a következő táblázat írja le: 
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 A B C D E F G 

 Be/Kimeneti elemek   
1 I Betároló pont 22 22 22 munka IIIB T145°C Dc 
2 G1 Garat belső tere 22 21 21 belső IIIB T145°C Db 
 G2 Garat körüli 1m-es munkatér 22 22 22 munka IIIB T145°C Dc 

3 O Kitároló pont 22 22 22 munka  IIIB T145°C Dc 
 Szétválasztásra , Porleválasztásra 

alkalmas elemek     
4 C1 Tisztító - rostaszekrénytér 22 22 21 belső  IIIB T145°C Dc 
 C2 Tisztító - Leválasztókamra 22 22 21 belső  IIIB T145°C Dc/Db* 

5 CY Ciklonok 22 22 21 belső  IIIB T145°C Dc/Db* 
6 CYp Porkamra 22 21 20 belső  IIIB T145°C Db 
7 CYb Big-Bag n.u. 21 20 belső  IIIB T145°C Dc/Db* 

 Tüzelőberendezéssel ellátott berendezések     

8 D 

Szemestermény szárító, 
Szárító zóna légtere, hűtő zóna 
légtere, szemestermény befogadó 
tér 

n.a. n.a. n.a. 
 

3/2020. (I. 13.) ITM rendelet 
szerint kezelve 

 Elektromos hajtású anyagmozgató 
berendezések     

9 S Serleges Felhordók 22 22 21 belső  IIIB T145°C Dc/Db** 
10 R Láncos szállítók 22 22 21 belső  IIIB T145°C Dc/Db** 
11 B Szállító szalagok 22 22 21 belső  IIIB T145°C Dc/Db** 
12 A Szállító csigák 22 22 21 belső  IIIB T145°C Dc/Db** 
 Kiegészítő villamos elemek     
13 v-e elektromos működtetésű váltók 22 22 21 belső  IIIB T145°C Dc/Db** 
14 z-e elektromos működzetésű tolózárak 22 22 21 belső  IIIB T145°C Dc/Db** 
15 sw szintkapcsolók 22 22 21 belső  IIIB T145°C Dc/Db** 
 Nem villamos elemek     
16 NT Nedves előtárolók 22 22 21 belső egyszerű gyártmány 
17 T Siló tárolók 22 22 21 belső egyszerű gyártmány 
18 M Síkpadozatos tárolók 22 22 22 munka egyszerű gyártmány 
19 TR Tranzit tartályok 22 22 21 belső egyszerű gyártmány 
 Kiegészítő nem villamos elemek     
20 v kézi működtetésű váltók 22 22 21 belső egyszerű gyártmány 
21 z kézi működzetésű tolózárak 22 22 21 belső egyszerű gyártmány 
22 i átmeneti idomok 22 22 21 belső egyszerű gyártmány 
23 p csövezés 22 22 21 belső egyszerű gyártmány 
24   csatlakozási pontok - - - munka rb. zónán kívül 

*  C oszlopon a védelmi jel még nem értelmezhető 
**D oszlopon Dc; E oszlopon Db 

8. táblázat  - Koros technológiai telepek zónába sorolása 
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5. A meglévő technológia új rendszerbe 

történő illesztése 

 MSZ EN  61241-1:2005 (VISSZAVONT) „ A gyúlékony porok jelenlétében 

alkalmazható villamos gyártmányok” szabvány lehetőséget adott a szabvány által "A" 

módszernek nevezett gyakorlatot, a zóna 22-ben a nem vezetőképes porok esetén 

(IIIC) az IP 5X védelem elegendő. Az MSZ 1600-8:1977 "Létesítési biztonsági 

szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések 

számára, Robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek" szabvány nem tér ki a poros 

környezetre. A telepi elektromos berendezések szerelése az 1970-es évek elejétől IP 

54-nek megfelelő szigeteléssel történt, a jelenleg is üzemelő telepeknél a folyamatos 

felülvizsgálati kötelezettségnek megfelelően az üzemeltetőnek mind a mai napig fenn 

kell tartani ezt az állapotot. Az MSZ EN 61241-1:2005-ben megfogalmazott IP 5X 

védelemnek a berendezések külső tere is megfelel.  

 

4.9.1. Mezőgazdasági tisztítók és hozzá kapcsolódó légtechnikai elemei. 

A 3.2 fejezetben bemutatott tisztítók a KGST rendszer felépítése miatt elsősorban az 

NDK Petkus gyártmányú berendezések voltak. Jól karbantartott műszaki állapotban 

ezek a berendezések a mai napig biztonságos üzemeltetésre képesek. Cseréjük 

elsősorban az elvárt munkaminőség és munkateljesítmény miatt miatt javasolt. 

Amennyiben a telep "barnamezős beruházásos" megy keresztül, nem jön létre jelentős 

(több mint két-, hátomszoros) kapacitásbővülés. A berendezés várhatóan 5-10 évig 

üzemelhet. 10 év után javasolt a cseréje. 
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Amennyiben a telep porkamrával rendelkezett, a porkamra belső teljes környezetét 

Zóna 21-es rendeltetésnek megfelelően kell átalakítani az új szabványoknak 

megfelelően. 

A rostaalj, por gyűjtő környezet big-bag-es fogadásra történő átalakítása esetén a 

Zóna 22 tér kialakítása megfelelő, emelt 1000 üzemóra felett üzemeltetett telepeknél 

ezt a teret Zóna 21-nek megfelelően kell kialakítani. 

 

4.9.2. Mezőgazdasági szárító berendezés 

Az 1970-1991 évek között telepített berendezések mindegyike direkt tüzelésű 

(üzemszerűen nyílt lángot használ), 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet hatálya alá 

tartozik, ezért új berendezés esetén sem szükséges tűzvédelmi megfelelőségi 

tanúsítvány beszerzése. A mezőgazdasági szárítók mint gázfelhasználó berendezések 

a 3/2020. (I. 13.) ITM hatálya alá tartoznak. Nem vizsgálom robbanásvédelmi 

szempontból üzemszerűségét. 

 

4.9.3. Mezőgazdasági anyagszállító berendezések 

Éves 1000 üzemóra alatt működő telepek esetén a meglévő anyagmozgató elemek 

használhatóak, amennyiben a biztonsági és karbantartási szintjük megfelelő. 

Robbanásveszélyes környezet mezőgazdasági anyagmozgatók belsejében alakulhat ki. 

A meglévő technológiai elemek cseréje robbanásvédelmi szempontból akkor válik 

szükségessé, ha a telepi technológia eléri az éves 1000 üzemórás mértéket. 

 

4.9.4. Mezőgazdasági szemestermény tárolók. 

Önmagukban egyszerű gyártmányok. A silók és tranzit tartályok belső tere 

technológiai térnek minősült már az 1970-es években is. Ezeknek a megközelítése 

beszállási engedély köteles. Robbanásveszélyes zóna munkatérben síkraktárak esetén 

alakulhat ki. 

 

4.9.5. Kiegészítő villamos gyártmányok, mint elektromos váltók és tolózárak. A régi 

megengedőbb szabvány IP 54-es védettséggel szerelt villamos berendezések 

használatát megengedi. Ettől függetlenül javasolt a meglévő öreg berendezéseket 

átalakítani kézi működtetésűre, vagy újra cserélni. 

 

4.9.6. Technológiai részeket összekapcsoló kiegészítő nem villamos elemek, mint a 

surrantó csövezés, kézi irányváltó berendezések, átmeneti idomok, stb. kültéren 
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elhelyezett berendezések, zárt tér csak a berendezésekben található. 

Felhasználhatóságuk mértéke jelentősen függ a kopás és korrózió által előforduló 

esetleges anyag folytonosság megszűnése miatt. Élettartamuk a gyártmány 

minőségének függvényében 5-15 év között várható. A gyakorlatban előfordul még 30-

50 éves csövezés is ahol egyszerű foltozós megoldással (csőbilincs, lemez feltapasztása 

kötőanyaggal, esetleg "zsákos" elkötéssel) szüntették meg a kritikus technológiai 

réseket. Az ATEX nem írja elő, technológiai értelemben javasolt cseréjük. 
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Az öreg telepek barnamezős beruházásának lehetőségét, elemenkénti 

felhasználhatóságát a következő táblázat összegzi: 
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  A B C D 

  Be/Kimeneti elemek     
1 I Betároló pont Igen Igen 
2 G Garat Igen Igen 
3 O Kitároló pont Igen Igen 
 Szétválasztásra , Porleválasztásra 

alkalmas elemek 
4 C Tisztító Igen Nem 
5 CY Ciklonok Igen Igen 
6 CYp Porkamra Igen

2
 Igen

2
 

7 Cyb Big-Bag Igen Igen 
 Tüzelőberendezéssel ellátott berendezések 

8 
D 

Szemestermény szárító, 
Igen

3
 Igen

3
 Szárító zóna légtere, hűtő zóna légtere, 

szemestermény befogadó tér 
 Elektromos hajtású anyagmozgató berendezések 

9 S Serleges Felhordók Igen Nem 
10 R Láncos szállítók Igen Nem 
11 B Szállító szalagok Igen Nem 
12 A Szállító csigák Igen Nem 

 Kiegészítő villamos elemek 
13 v-e elektromos működtetésű váltók Igen

4
 Nem 

14 z-e elektromos működzetésű tolózárak Igen
4
 Nem 

15 sw szintkapcsolók Igen
4
 Nem 

 Nem villamos elemek 
16 NT Nedves előtárolók Igen

5
 Igen

5
 

17 T Siló tárolók Igen
5
 Igen

5
 

18 M Síkpadozatos tárolók Igen
5
 Igen

5
 

19 TR Tranzit tartályok Igen
5
 Igen

5
 

 Kiegészítő nem villamos elemek 
20 v kézi működtetésű váltók Igen

6
 Igen

6
 

21 z kézi működzetésű tolózárak Igen
6
 Igen

6
 

22 i átmeneti idomok Igen
6
 Igen

6
 

23 p csövezés Igen
6
 Igen

6
 

24   csatlakozási pontok Igen
6
 Igen

6
 

1 - Intenzív, 1000 üzemórát meghaladó üzemeltetési szint fejlesztése esetén, 
2 - A meglévő porkamra teljes belső terét fel kell emelni Zóna 21 szintre , 
3 - 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet szerint kezelve, 
4 - Elhasználódás esetén csere Zóna 22-nek megfelelően, 
5 - A tervezett élettartam silóknál és tranzitoknál 10-15 év acélvázas színeknél 20-30 év, 
     vizsgálni kell az állékonyságukat, szükség esetén csere. 
6 - Egyszerű gyártmányok használatára külön nem tér ki az ATEX, élettartamuk miatt 
javasolt a csere. 
 

9. táblázat - Meglévő koros technológiai elemek alkalmazhatósága   
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6. Befejezés 

 A vizsgált telepek életciklusuk vége felé közelednek. Nemcsak a 

mezőgazdaságban, hanem az ipar minden területén általánosságban 10-15 évre 

terveznek technológiákat, 20-30 évre építményeket. Ugyancsak az ipar minden 

területén megfigyelhetjük hogy a technológiai elemek a méretezett időtartamukat a 

rendszeres karbantartással 3-4 vagy akár 5-szörös élettartamra is megnyújtják. 

Természetesen ez a végtelenségig nem mehet. A vizsgált 30-50 éves technológiák jól 

karbantartott részében még lehet 10-15 éves potenciál, de el kell indítani a megújulás 

folyamatát. 

 A Magyar mezőgazdaság telep kornak megfelelő technológiai felzárkózását a 

kiírt célirányos pályázatok segítik. A robbanásbiztos környezet kialakítása a 

modernkori munkakörnyezet egyik fontos szegmense. Kellő elszántsággal, és jó 

ütemezéssel, még a már koros mezőgazdasági telepek is kialakíthatóak az új szintnek 

megfelelően. Természetesen nem elfelejtve a teljes kiváltás, az új telep megvalósítási 

lehetőségét sem. 
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1.számú melléklet 

 

Mezőgazdasági telepi tűzesetek 

 

a Belügyminisztériumi Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság 

Eseménytérkép - Archívuma alapján 

https://katasztrofavedelem.hu/modules/vesz/archivum/ 

 
ÉV 2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 HÓNAP 
 

dry store dry store dry store dry store dry store dry store 

1 
   

                1   

2 
   

  1             
  3 

   
        1 1     

  4 
   

  1             
  5 

   
  2             

  6 
   

                
  7 

 
      1   1       1 

  8 
 

1   1               
  9 

 
                  1 

  10 
 

1 1   2   1     8   
  11 

 
  1         4       

  12 
 

  1                 
  

              

  
2   1       5   8   1   

  
  3   7   2   1   2   0 

              

  
Össz. hónapok száma: 55 

       

  
Évek száma:   4.58 

       

              

    
Eset / 

Eset 
/ 

        

   
Össz hónap Év 

        

  
dry 17 0.31 2.98 

        

  
store 15 0.27 2.63 

         

dry - mezőgazdasági tűzesetek 

store - mezőgazdasági tároló tűzesetek (minden tűzesemény ami síkraktárban történt) 

 

Robbanással kapcsolatos esemény a vizsgált időszakban a mezőgazdasági telepeken 

nem történt. 

 

A vizsgált időszak: 2017.07.10 -  2022.01.31 között  



 

2.számú melléklet 

 

Mezőgazdasági telepi átbocsájtó képesség 

Üzemidő kalkuláció 

 

a Központi Statisztikai Hivatal 

Tájékoztatási adatbázisa alapján 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_omf001b.html?down=388 

 

    

Országos átmenő anyagmozgató forgalom üzemórában 

Időszak Gabonafélék 
Olajos 

magvak 
ÖSSZESEN 

  
Egyirányú anyagmozgatás 

  

  
Kétirányú anyagmozgatás 

  

  

   
t/h t/h t/h t/h t/h t/h 

 
ezer to ezer to ezer to 40 60 100 40 60 100 

2007. év 9 653 1 624 11 277 281 925 187 950 112 770 563 850 375 900 225 540 

2008. év 16 841 2 216 19 057 476 425 317 617 190 570 952 850 635 233 381 140 

2009. év 13 590 1 928 15 518 387 950 258 633 155 180 775 900 517 267 310 360 

2010. év 12 262 1 604 13 866 346 650 231 100 138 660 693 300 462 200 277 320 

2011. év 13 678 2 014 15 692 392 300 261 533 156 920 784 600 523 067 313 840 

2012. év 10 373 1 813 12 186 304 650 203 100 121 860 609 300 406 200 243 720 

2013. év 13 610 2 111 15 721 393 025 262 017 157 210 786 050 524 033 314 420 

2014. év 16 613 2 439 19 052 476 300 317 533 190 520 952 600 635 067 381 040 

2015. év 14 145 2 318 16 463 411 575 274 383 164 630 823 150 548 767 329 260 

2016. év 16 645 3 008 19 653 491 325 327 550 196 530 982 650 655 100 393 060 

2017. év 14 019 3 153 17 172 429 300 286 200 171 720 858 600 572 400 343 440 

2018. év 14 932 3 031 17 963 449 075 299 383 179 630 898 150 598 767 359 260 

2019. év 15 698 2 808 18 506 462 650 308 433 185 060 925 300 616 867 370 120 

  
             AKUMULÁLT ÜZEMÓRA 408 000 272 000 163 000 816 000 544 000 326 000 

  
óra óra óra óra óra Óra 

 

  



 

3.számú melléklet 

 

Mezőgazdasági szárító telepi áteresztő képesség kukoricából 

kukoricaszárító üzemeltetése mellett (kukoricát szárítva) 

 

a Központi Statisztikai Hivatal 

Tájékoztatási adatbázisa alapján 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omn013b.html 

 

6.4.1.8. A kukorica termelése (2000–)* 
       

   
Szárító szárítási teljesítménye 

 
Mg telepek száma 

   
t / h 

 

db 

   
5 10 15 20 

 

1 800 2 000 2 200 2 400 

Év Kukorica   Országos összesített üzemóra me.   
Telepenkénti átlagos üzemi 

átbocsájtó képesség 

  t   h h h h   t t t t 

2007 4 026 734 
 

805 347 402 673 268 449 201 337 
 

2 237 2 013 1 830 1 678 

2008 8 897 138 
 

1 779 428 889 714 593 143 444 857 
 

4 943 4 449 4 044 3 707 

2009 7 528 380 
 

1 505 676 752 838 501 892 376 419 
 

4 182 3 764 3 422 3 137 

2010 6 984 872 
 

1 396 974 698 487 465 658 349 244 
 

3 880 3 492 3 175 2 910 

2011 7 992 443 
 

1 598 489 799 244 532 830 399 622 
 

4 440 3 996 3 633 3 330 

2012 4 762 707 
 

952 541 476 271 317 514 238 135 
 

2 646 2 381 2 165 1 984 

2013 6 756 435 
 

1 351 287 675 644 450 429 337 822 
 

3 754 3 378 3 071 2 815 

2014 9 315 104 
 

1 863 021 931 510 621 007 465 755 
 

5 175 4 658 4 234 3 881 

2015 6 632 783 
 

1 326 557 663 278 442 186 331 639 
 

3 685 3 316 3 015 2 764 

2016 8 729 915 
 

1 745 983 872 992 581 994 436 496 
 

4 850 4 365 3 968 3 637 

2017 6 739 186 
 

1 347 837 673 919 449 279 336 959 
 

3 744 3 370 3 063 2 808 

2018 7 976 941 
 

1 595 388 797 694 531 796 398 847 
 

4 432 3 988 3 626 3 324 

2019 8 277 813 
 

1 655 563 827 781 551 854 413 891 
 

4 599 4 139 3 763 3 449 

2020 8 382 344 
 

1 676 469 838 234 558 823 419 117 
 

4 657 4 191 3 810 3 493 

            Átlag 7 357 343 
 

1 471 469 735 734 490 490 367 867 
 

4 087 3 679 3 344 3 066 

            Mezőgazdasági szárítótelep éves várható üzemideje 
 

 
Mg. telep 

 
Várható éves üzemidő 

     
 

db 
 

[h] 

     

   

5 t/h 

esetén 

10 t/h 

esetén 

15 t/h 

esetén 

20 t/h 

esetén 

     

 
1 800 

 
817 409 272 204 

     

 
2 000 

 
736 368 245 184 

     

 
2 200 

 
669 334 223 167 

     

 
2 400 

 
613 307 204 153 

       



 

4.számú melléklet 

 
1970-1991 között épült mezőgazdasági telepi technológiák fotói 
(saját készítés) 
 

iker DSZP szárító pufferes garattal     B1-15 szárító, tranzittal, silókkal 

Sirokkó 30/3 szárító        B1-15 szárító, síkraktárral 

iker B1-15 szárító         Silótároló technológia 
 
  



 

5.számú melléklet 

 
A szellőztetés hatékonysága 
MSZ EN 60079-10-1:2021 D melléklet D.2 pontja alapján 
 

 Szellőzés 

Kibocsátás 
fokozata 

Fokozat 
Erős Közepes Gyenge 

Üzembiztonság 

Jó Megfelelő Gyenge Jó Megfelelő Gyenge 
Jó, 

megfelelő, 
gyenge 

Folyamatos 

0-ás EH 
Nem 

robbanás 
veszélyes a 

0-ás EH 
2-es a 

0-ás EH 
1-es 

0-
ás 

0-ás + 
2-es 

0-ás + 
1-es 

0-ás 

Elsőrendű 

1-es EH 
Nem 

robbanás 
veszélyes a 

1-ás EH 
2-es a 

1-ás EH 
2-es 

1-
es 

1-es + 
2-es 

1-es + 
2-es 

1-es vagy 
0-ás c 

Másodrendű 

2-es EH 
Nem 

robbanás 
veszélyes a 

2-es EH 
Nem 

robbanás 
veszélyes a 

2-es 
2-
es 

2-es 2-es 
1-es + 
0-ás c 

 
Megjegyzés: 
 
"A szellőztetés kontrollált (mért) intenzitásának fokozása a zónabesorolás csökkentéséhez 
vezethet (1-es zónából 2-es zóna, 2-es zónából veszélytelen környezet). Figyelembe kell venni 
azonban venni, hogy ha a szellőztetés mértéke csökken, az eredetire redukálódik, akkor az eredeti 
zónaviszonyok állnak vissza. 
 
A + jel után az adott zóna körül lévő zóna van feltüntetve. 
 
EH = elhanyagolható" 
 
"a A 0-ás zóna EH, az 1-es zóna EH és a 2-es zóna EH egy elméleti zónát jelent, melynek 
normál üzemi feltételek között elhanyagolható a kiterjedése. 
 Az MSZ EN 60079-10-1:2016 szabvány ezen táblázatában feltüntetett "EH" rövidítéssel 
jelölt zóna besorolási és zóna besorolás ajánlások csak erősen korlátozott mértékben 
alkalmazhatóak." 
 
"b A másodrendű fokozatú kibocsátás által létrehozott 2-es zóna térsége túlhaladhatja az 
 elsőrendű, vagy a folyamatos fokozatú kibocsátásnak tulajdonított térséget, ebben az 
 esetben a nagyobb távolságot kell elfogadni." 
 
"c 0-ás zóna lesz, ha a szellőzés gyenge és a kibocsátás olyan, hogy a robbanóképes közeg 
gyakorlatilag folyamatosan fennáll (azaz megközelíti a szellőzés nélküli esetet)." 


